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1.- S’estableixen grups unitaris de prestacions per aquesta Agrupació, per cadascun dels quals es
rebran indemnitzacions econòmiques en cas de mort per accident.
En aquesta Agrupació, s'admetran sol·licituds d'associats i de les persones que aquests puguin
inscriure, segons indica l'article núm. 7 dels Estatuts, els quals gaudiran dels beneficiaris que la
prestació atorgui, i hauran de complir els mateixos requisits i condicionaments que estableix la
present Agrupació.
L'edat d'ingrés serà dels 16 fins als 60 anys d'edat, que compleixin els requisits previstos en el nostre
Estatut, pel seu ingrés a l'Entitat. La cobertura finalitzarà en acabar l'any natural durant el qual
l'associat compleixi l'edat de 70 anys.
Serà potestatiu per part dels sol·licitants el fet d'inscriure's en un o més dels grups establerts en
aquesta prestació. Tanmateix, podrà ampliar el nombre de grups dels que s'hagin subscrit, atenint-se
sempre a tot el que estableixen els Estatuts pel que fa referència a la inscripció de nous associats i
als límits d'edat i terminis de carència reglamentaris.

2.- Els associats a aquesta Agrupació es veuran obligats a satisfer una quota mensual establerta en
cada moment per persona i grup subscrit.

3.- El pagament de les quotes es farà sempre per mesos naturals.
S’entén per Accident tot succés aliè a la voluntat de l’associat que li produeixi una lesió corporal, i el
seu origen sigui una causa momentània, externa i violenta.
Per altra banda, no seran objecte d'indemnització els accidents que l'associat pateixi en estat de
pertorbació mental degudament comprovada mitjançant les proves pericials pertinents; tampoc ho
seran en els casos d'embriaguesa o intoxicació deguda a l'ús d'estupefaents; els ocasionats per
suïcidi o produïts en el transcurs d'una lluita o baralla, excepte en els casos provats de legítima
defensa; en intervencions notòriament perilloses no justificades per necessitat professional o
humanitària, com a conseqüència de guerra, revolució, motí o esdeveniments semblants, i també per
causa de terratrèmols o altres fenòmens que siguin qualificats de caràcter catastròfic pels organismes
administratius competents.

4.- La indemnització prevista serà satisfeta tant si la defunció s'esdevé immediatament a l'accident,
com si es produeix a causa del mateix, dins el termini d'un any després d'haver ocorregut.

5.- Seran beneficiaris de la indemnització que correspongui satisfer les persones designades per
l'associat en la sol·licitud d’ingrés o escrit posterior a l’admissió a la mutualitat, el qual causarà efecte
des del moment en què arribi a la seva coneixença, o per testament de no existir designació
expressa, l’Entitat reconeixerà com a beneficiaris la persona o persones que són assenyalades a
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continuació i per l’ordre d’exclusió que s’indica: el cònjuge que convisqui amb el causant; els seus
fills, a parts iguals, o néts en representació d'algun fill premort; els seus pares, a parts iguals, i els
seus hereus legals.

6.- Per tenir dret a la indemnització es requereix:
a) Estar inscrit en l'Agrupació A.30.
b) Estar al corrent en el pagament de les quotes.

7.- Per a poder rebre la prestació per defunció, els beneficiaris del causant que considerin que hi
tenen dret, hauran de sol·licitar-ho a la Mútua, per escrit, acompanyant-hi partida de defunció del soci
causant, certificat mèdic, causes i circumstàncies de l'accident, així com també una declaració sobre
la situació familiar i els documents que puguin acreditar la seva condició de beneficiaris.
Un cop completa la documentació presentada, la mutualitat procedirà a la liquidació de la
corresponent prestació en un termini màxim de 40 dies produint-se en el seu cas, els efectes que
procedeixin legalment sobre l'increment de les prestacions; o bé comunicarà als beneficiaris la
denegació de la sol·licitud.
El dret a rebre la prestació corresponent, prescriurà si no és reclamada dins el termini màxim de cinc
anys, a comptar des del dia de la defunció. Si, una vegada sol·licitada la prestació no fos reclamat el
seu pagament dins el termini d'un any, caducarà el dret a rebre la prestació econòmica.
La resolució de l'Entitat en relació a les prestacions de la present Agrupació podrà ésser recorreguda
d'acord amb el que disposen els Estatuts Socials.
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